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Rajif 

Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. 

Bapak dan ibu sekalian, kita akan memulai diskusi bulanan IRE. Selamat datang di Joglo Winasis. 

Hari ini kita bahas tema yang sangat hangat sampai tanggal 17 April ini, tentang Pemilu dan bagaimana 
pemuda memandang Pemilu ini. Sebelum nanti kita diskusi dengan para narasumber yang kita hadirkan, 
mungkin pertama Tito Ahryanto yang akan memberikan sepatah dua patah kata. 

 

Tito 

Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarakatuh. Bapak ibu yang saya hormati pertama saya sampaikan 
terimakasih, selamat datang di pendopo Winasis. Ini adalah diskusi yang setiap satu bulan diadakan 
teman-teman IRE, mengangkat tema-tema yang kami anggap penting, kami anggap aktual. Diskusinya 
santai nggak sampai nggebrak-nggebrak meja. Biasanya juga lumayan yang datang dari 50 hingga 100 an 
orang, atau 75 an orang. Mungkin saat ini temen-temen sedang dalam perjalanan. 



Kedua kenapa akami menngangkat kaum muda memandang Pemilu, karena, sebenernya Pemilu 2019 ini 
satu sisi memunculkan partiipasi yang menurut kami di uar kebiasaan di dalam Pemilu sebelumnya. Kalo 
di Pemilu sebelumnya kita melihat dominasi aktor-aktor yang ikut Pemilu itu dari partai politik. 
Terutama di Pemilu presiden ya, baik di kelompok yang mendukung jokowi mauapun yang mendukung 
prabowo itu ada relawan-relawan yang bergerak di luar struktur partai politik.  

Saya kira ini fenomena yang menarik di tengah satu persaoalan yang ini menjadi persoalan bersama, di 
mana partai politik kalau kita merunut ke belakang ada kritik  kalau partai poltik belum berperan 
sebagaimana semestinya. Dia hanya ada setiap 5 tahun sekali, kemudian setelah itu menghilang. 
Kemudian juga kualitas representasi kita yang juga Masih lemah. Karena itu kemudian kami ingin 
mengahdirkan lagi  kritik tersebut dan bagaimana teman-teman melihat fenomena politk dan Pemilu. 

Dan sengaja kami juga mengundang calon dari anggota Parpol. Ada Mbak Anggi dari Nasdem dan ada 
Mas Joni dari PSI ya.  

Kenapa kami mengundang aktor baru di politik? Sebenarnya kami igin mendengar obrolan kenapa 
pilihanya di partai politik. Ini kan satu hal yang menurut kami perlu untuk diperkuat wacana soal ini. 
Kemudian menjadi PR kita ke depan ketika sudah Masuk menjadi anggota legislatif atau aktif di partai 
politik bagaimana? Karena sebelum-sebelumnya kita juga tahu banyak juga yang belum bergelut di 
dunia gerakan, aktivitas non parlementer, ketika sudah di partai politik itu jadi mlempem. 

Dan semoga dengan ini, kita nanti juga bisa mejalin komunikasi lagi yang lebih luas. Karena, persoalan 
yang kita hadapi selama ini selalu terjadi keterputusan komunikasi antara Masyakarat sipil dengan 
Masyarakat politik. Bagaiamana ini kemudian akan kita jalin ke depan, saya kira penting untuk kita 
renungkan jawaban-jawaban soal itu. 

Itulah jawaban-jawaban pertanyaan kenapa kami mengangkat tema Pemilu dan anak muda ini. Semoga 
nanti temamn-teman bisa ngobrol secara santai. Kita juga bisa bukan hanya soal pemikiran, tapi juga 
ngudar roso, kalo di IRE. Bisa mengeluarkan unek unek apa yang dirasakan, bukan hanya gagasan-
gagasab. Kami menyediakan fasilitas ini semoga ini bisa dimanfaatkan semoga bisa dimanfaatkan untuk 
diskusi dan memperbaiki kualitas demokrasi ke depan. 

  

Rajif 

Terimakasih Mas Tito.  

Teman-teman sekalian saya undang langsung pembicara kita, pertama Mbak Anggi dan Mas Joni, 
kemudian Mbak Gendis, dan terakhir Mbak Melani. 

Baik teman-teman sekalian, kebetulan tema kita bagaimana sih anak muda memandang Pemilu. 
Kebetualan yang dateng di sini sebagian besar anak muda atau pernah muda. Pemilu 2019 ini memang 
bisa dibilang beda dan menjadi Pemilu serentak yang pertama kalinya. 

Tapi kemudian ada konsekuensinya, di mana memang disksui kita sangat banyak soal pemilihan 
presiden. Tapi kemudian melupakan pemilihan yang lainnya: pemilihan DPR, DPRD, juga DPRD. Kita juga 
akan membicarakan pemilihan legislatif yang tidak kalah pentingnya. Dan juga kita belakangan ini juga 



ada problem serius; dari kinerja lemnbaga-lembaga representasi. Dan diskusi kita juga nanti akan sampai 
situ, sejauh mana demokrasi ini memperbaiki kualitas representasi dan demokrasi. 

Pemilu 2014 ini juga saya kira Pemilu yang mungkin bagi generasi-generasi milenial ini pernah ikuti. Dan 
mungkin ini juga dua Pemilu yang berbeda dari Pemilu sebelumnya. 

Saya Masih ingat, 2009 itu baru awal-awal Facebook ya, medai sosial belum memainkan peran yang 
penting. Dan saat itu kita baru buat status-status alay. Tidak diskusi soal politik. Tapi 2014 dan 2019 ini 
saya kira Pemilu yang cukup keras: soal hoaks, politik identitas yang menguat, dan juga polarisasi yang 
begitu tajam. Kita seolah2-olah disudutkan pada satu pilihan, kalau tidak kampret ya cebong. Tapi 
sebenernya ada persoalan yang lebih penting lagi yang mesti kita diskusikan dan sejauh mana anak-anak 
muda bicara soa Pemilu dan politik  elektoral, dan juga ini demokrasi elektoral yang harus punya 
kontribusi pada perbaikan demokrasi yang lebih substantif.  

Ada Mbak Anggi, Mbak Anggi ini caleg dari Nasdem. Kemarin saya juga melihat di profilnya di majalah 
Tempo. Jadi beliau seorang aktivis perempuan, gender, dan selama ini aktif mengawal isu-isu 
kesetaraaan gender dan penyandang disabilitas di Jogja. 

Sebelah saya ada Mas Joni, caleg dari PSI. Saya lihat profinya  di website PSI, Mas Joni ni juga aktif di  
karang taruna ya. Di desa, aktivis  karang taruna dan remaja. 

Ada mba Gendis juga, mahasiswa fidsipol UGM 2016. Dan terakhir ini Mbak Melani, peneliti muda di IRE 
Jogja. 

Pertama mungkin Mbak Anggi dulu,  Mbak Anggin ini kira-kira apa sih pandangan soal Pemilu 2019?  
Apa yang membuat Mbak Anggi dan  pekerja aktif di Masyarakat sipil kemudian terjun ke dunia politk 
dan ikut dalam kontestasi Pemilu, kira-kira peran-peran sperti apa yang bisa dilakukan anak muda untuk 
meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih substantif.  

Kepada Mbak Anggi sekitar 10 sampai 15 menit saya silakan.. 

Anggi 

Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore, terimakasih 
Mas Rajif pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab, kenapa dari seorang pegiat isu sipil, soal sosial,  
menjadi Masuk dalam dunia politik?  

Sebenernya dalam isu sosial, dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai staf suatu lembaga swadaya 
Masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari poltik yang ada di pemerintahan. Karena, selama ini yang saya 
lakukan adalah mengadvokasi, maka langkah konkrit yang menjadi out put dari advokasi adalah alokasi 
khusus, komitmen pemerintah, yang khusus, yang kalo kita sebut namanya anggaran. Kan ini komitmen. 
Kalo kita sudah komiten dan pemenuhan hak dan penyandang disabilitas misalnya, program-program 
yang terkait dalam hal itu, tapi program itu bisa terlaksana kalo anggarannya ada.  

Ya memang kalo kita bicara isu disabilitas secara spesifik kalo tidak disebutkan, misalnya, program 
pelatihan kerja yang inklusif, yang inklusif itu makasudnya seperti apa? Oh ini, oh itu ada penggunaan 
disabilitas di dalamnya, ada kelompok-kelompok rentan lagi di dalamnya. Kalo tidak disebutkan, ini 
kelewatan. Itu yang namanya afirmatif. 



Nah ketika sudah ada komitmen, kemudian komitmen ini dikawal hingga ada anggaran khsusus itulah 
sebenarnya diharapkan. Sehingga Masyarakat bisa mengawal, oh sudah ada sekian anggarannya untuk 
pogram ini dan dilaksanakan, dikawal, kinerjanya bagaiamana, akesesnya seperti apa, laporannya sperti 
apa, daya serapnya bagaimana itu kan bisa terlihat. Ketika itu bisa terlihat, indikator-indikatornya jelas, 
maka kita bisa mengatakan oh kinerjanya bagus.  

Nah dalam hal ini kebetulan pada 2018 lalu eketika saya Masih bekerja pada LSM internasional kami 
memang mengadvokasi ini sampai pada petunjuk teknis Musrembang tingkat kelurahan, dan RP JM nya.  
Untuk partisipasi terhadap penyandang disabilitas dan saat ini pun dari Bappeda kota Jogja suadah ada 
dana afirmatif yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok rentan, terutama perempuan lansia dan 
penyanadang disabilitas, terMasuk anak-anak juga untuk bisa mengakses ini. Emang jumlahnya tidak 
terlalu besar, kalo dilihat secara jumlah. Tetapi kalo dilihat sebagi bentuk konktrit dari pemerintah, ini 
salah satunya jadi bentuk konkritnya. Mulai dari situ saya pikir, selama ini kita bekerja, misalnya kita  
mengadvokasi pada Bappeda, dari kepala bidangnya sudah oke, pengawalannya pas. Tiba-tiba beliau 
dimutasi pindah ke departemn lain. Kita harus mulai lagi dari awal. Pernah nggak? Dan itu terjadi 
bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ada berapa banyak sumberdaya yang kita keluarkan untuk 
membangun kapasitas stake holder pemerintah ini, kemudian ketika sampai pada pelaksanaannya 
dimutasi.  

Kenapa’? karena selama ini isu-isu ini, ketika komitmen yang ada pada pemerintah ini, tidak menjadi 
kepemilikan dari pemerintah pada umumnya, akhirnya  jadi sektoral. Kemudian dibebankan pada 
Masyarakat sipil. Siapa? Kita. Untuk mengawasi, melaksanakan. Sudah  mengawasi, melaksanakan, 
kemudian mengevaluasinya sendiri. Itu terjadi dan itu banyak sekali. Masyarakat sipil kan hanya bisa 
melaksanakan di skup-skup wilayah kerjanya. Pemerintahlah yang memiliki kekuasaan yang lebih besar 
untuk mereplikasikannya pada daerah-daerah yang lebih luas. Tapi ketika wilayah-wilayah yang sudah 
bagus ini dengan peraturan-peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan idealnya, serta  pelaksanannya, 
karena kita terbatas pada wilayah kerja, terbatas dengan sumberdayanya, ada kurun waktu. Yang bisa 
memakasa memerintah adalah pemerintah, tapi kalau tidak ada kepemilikan dari pemerintah akhirnya 
menjadi memori, kenangan bahwa kita pernah melakukan a b c d di daerah ini. Sepuluh tahun kemudian 
kita balik lagi, kebanyakan bilang, oh iya dulu memang bagus Mbak terus nggak ada yang meneruskan. 
Itu terjadi di banyak tempat. Dan ada perasaan sedih. Jadi itu sebabnya mungkin yang akhirnya 
membuat saya berani  untuk bilang, oke, seharusnya tidak ada lagi, setidaknya meminimalisir lah gape 
antara Masyarakat. Karena kehidupan Masyarkat sipil itu dari awal kita bangun tidur sampai kita mau 
tidur itu diatur oleh politik. Perempuan, misalnya, mau beli pembalut aja kena pajak, pergi ke toilet kena 
pajak, pergi ke perusahaan kena pajak.  Naik motor kena pajak. Dan itu semua adalah keputusan 
keputusan politik. Banyak temen saya bilang, ngapain sih kamu terjun ke dunia politik, politik kan kotor, 
nggak bijaksana di situ. 

Tapi kalau kita nggak terjun, berarti kita memberikan ruang-ruang itu kepada roang2 yang kita tidak tahu 
gimana track record sebenernya. Jadi ini tanggungjawab kita juga sebagai orang yang kritis terhadap 
pemerintahan. Mungkin memang tidak semua terjun ke pemeritnahan, tapi tidak berarti kita terlibat 
akrtif di dalam. Partisipasi Masyarakat di dalam pembangunan, bentuk konkritnya adalah pesta 
demokrasi ini. Memiih itu tindakan aktif. Tapi ada satu yag lebih dari memilih, yakni mencari tahu siapa 
sih yang berhak kita pilih, yang sesuai danegna misi-misinya, komitmennya. Kemudian di situ ada proses 
yang harus kita pelajari di dalamnya. Mungkin suatu saat orang-orang yang ada di sini memilih terjun ke 
dalam dunia politik. Dan tidak ada ynaag salah dengan itu ketika memang perjuangannya jelas. Sehingga 



kedektan yang selama ini  dibangun dengan Masyarkaat sipil tetap dilanjutkan ketika Masuk dalam 
dunia politik. Dan itulah harapana saya. Selama ini dengan teman-teman lingkaran di Jogja, saya dengan 
Masyarakat, dengan isu-isu sosial sudah ada kedekatan itu sejak lama. Cita-cita saya kedekatan yang 
sudah dibangun ini meskipun saya  dalam dunia politik tetep berlanjut. Karena, tanpa kedekatan ini, 
bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana proses pembangunan itu bisa mencapai setiap lapisan 
Masyarakat. Perempuan lansia, anak-anak, bahkan anak muda itu Masuk kelompok rentan loh. Karena 
akses terhadap inforMasi dan lainnya Masih menjadi tantangan. Mungkin itu dari saya menjawab terjun 
ke dunia politik, memberinakan diri padahal menjadi aktivis. 

 

Rajif  

Menurut Mbak Anggi sendiri melihat Pemilu 2019 ini bagaimana? Bagaimana peluang  yang mungkin 
diberikan dan tatangan yang harus dihadapi untuk demokrasi? 

Anggi 

Pemilu 2019 ini sangat menarik ya. Terutama untuk pileg. Pilpres mungkin kita sudah tahu pilhan 
Masing-Masing. Tapi untuk Pileg saya rasa ini penting. Karena wakil-wakil kita di sana lah yang akan 
menentukan anggaran pembangunan lima tahun ke depan dan mengawalnya, mengawasi. Sehingga 
penting untuk teman-teman  benar-benar untuk mencari tahu siapa wakil di daerah  yang memiliki 
rekam jejek terpercaya. Itu sangat penting karena setiap program yang ada di Masyarakat itu diplot, 
dianggarkan di legislatif. Kalau teman-teman tidak tahu legislatif sejak awal, kemudian kita teriak-teriak 
gimana nih legislatif anggarannya, itu sangat disayangkan. Jangan sampai kita terlewat menyadari  
bahwa ada wakil rakyat yang bisa dipercaya tapi pas pemilihan ini kita tidak mencari tahu, sehingga lebih 
banyak ruang-ruang yang bisa digunakan oleh orang yang secara kapasitas tidak memenuhi. Dan kita 
harus memberi kesempatan untuk orang-orng muda ynag memiliki perjuangan yang jelas, yang memilki 
rekam jejak yang jelas untuk bisa membuktikan dirinya. Nah kemudian, gimana caranya menjaga orang 
itu agar tetep  konsisten? Adalah dengan memberikan pengawalan secara terus menerus, karena 
dengan pengawalan itu berarti kita memperhatikan. Ngapain ngawal orang nggak kenal. Saya rasa 
penting sekali. Kalau kita berbicara pilpres, pemerintah memang pelaksananya, tapi kalo kita bicara 
siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan itu ada di legislatif dan ini tidak kalah penting. Mungkin 
itu aja. 

 

Rajif  

Terimakasih Mbak Anggi. Saya mencatat beberapa poin dari Mbak Anggi. Bahwa advokasi kebijakan 
sangat erat kaitannya dengan proses politik. Ketika bicara politik kebijakan berarti itu melibatkan satu 
proses di parlemen, entah itu di DPR atau DPRD. Dan ya orang orang yang paham soal kebijakan. Dan 
Mbak Anggi membawa isu kesetaraan gender dan disabiitas ini menjadi peluang kebijakan-kebijakan 
yang bercorak inklusif ini bisa diterapkan. Dan tadi juga ada upaya memperbaiki demokrasi representasi 
kita ketika out put dari proses elektoral ini mengahasilkan wakil-wakil rakyat yang baik dan itu yang 
kemudian mesti dilakukan untuk memperbaiki demokrasi representatif. 



Nah saya persilakan kepada Mas Joni untuk menyampaikan apa yang Mas Joni inginkan,  sehingga mau 
terlibat daalam kontestasi demokrasi? 

 Joni 

Terimakasih. Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarakatuh. 

Sebelumnya terimakasih atas undangannya, mengundang perwakilan dari PSI. Ini sangat menarik karena 
kaum muda sekarang terkotak-kotak antara kubunya jokowi dan prabowo. Tapi jauh dari itu peran DPRD 
kabupaten, DPR RI itu sangat menentukan Masa depan kita. Ketika kita memandang anak muda 
memandang Pemilu, berarti kita sebenarnya, kita memandang Masa depan kita, memandang mau 
seperti apa nantinya, daerah kita mau seperti apa, orang-orang sekitar kita seperti apa nantinya. Kenapa 
saya tertarik ke PSI? Tertarik menjadi caleg? 2014 itu pertama kali saya memilih. Usia saya sekarang 24 
tahun. Pertama kali saya memilih, di sekitar saya banyak sekali sistem bitingan. Jadi ngasih uang 35 ribu 
nanti coblos gambarnya ya Mas. Kasih 50 ribu, Mas nanti nmor ini ya. Saya menemukan itu di 2014. Dari 
situ saya mikir, mereka dapat uang dari mana? Terus ketika saya memilih yang ngasih uang, berarti 
suara saya dibeli. Ketika suara saya dibeli, ketika saya kritis ke orang yang saya pilih nanti kalo dia jadi, 
suara saya nggak ada, wong udah dibeli. Seperti beberapa kali saya mengkritisi jalan berlubang, itu di 
kecamatan Ngemplak. Itu baru diresmikan, udah berlubang gedhe. Tapi ya nggak langsung dibenahi. 
Saya kawal ke Musrembang kecamatan, hasilnya sama saja, Mas ini dianggarkan tahun depan. Tahun 
depan pun belum karuan itu bakal ditambal atau nggak. Akhirnya warga ngecor biasa pake semen. Dari 
situ saya prihatin, kok lingkungan saya seperti ini, nggak maju-maju. 

Terus, anak-anak muda itu di Sleman terutama, itu hanya jadi objek, bukan subjek pembangunan. 
Banyak anggaran untuk teman-teman remaja, kebetulan saya aktif di dunia remaja. Sejak SMA saya ikut 
PATBM, menyuarakan hak-hak anak di desa. Alhamdulillah ketika kita benar-benar ngawal dan kita tahu 
prosesnya, sebenarnya teman-teman di pemerintah, di dinas, di kecamatan, di desa, itu ketika kita ada 
yang ktiris, kritisnya langsung nyambet gawe, nyambet gawenya adalah, pak ini harus ada anggaran 
untuk karang taruna desa. Bagaimana anggaran itu bisa turun, kalo kita usul aja nggak ada kegiatan. Ya 
mentah, makanya kita harus sembada, kita kritis ya harus benar-benar menjalankan apa yang kita kritisi. 
Kita kritis juga harus memberikan solusi juga. 

Memandang anak-anak muda di Sleman hanya jadi objek, anggaran untuk di Sleman sebenarnya banyak 
banget. Tapi pengawalannya turun ke bawah itu, apakah pure itu udah dinikmati anak muda? Ketika kita 
melihat Sleman Creative, ada di taman kuliner. Apakah anak muda bisa menikmati itu? Kenapa tidak ada 
anggaran agar Sleman Crative itu ada di setiap kecamatan? Terus program-program yang menyangkut 
anak-anak muda itu banyak banget, tapi yang dinikmati anak-anak muda itu ada? Apa ada yang 90 
persen? Misal pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda. Ketika pelatihan-pelatihan itu tidak 
menarik, bagi anak muda saat ini, misal lebih ke IT, sosial media, apa laku pelatihan-pelatihannya? 
Nggak. Misal pelaltihannya, bagi genesi muda sekarang misal pelatihan menjahit, ya oke, ada beberapa 
yang minat mungkin, tapi sasaran besarnya kan tidak dapat. Berarti kuota yang harunsya 60 orang hanya 
diiisi 30 orang, 20 orang, berarti kan tidak terserap semua.  

Saya mengikuti pemerintah di Sleman sudah cukup lama. Kebetulan tempat tinggal saya di Maguoharjo. 
Saya melihat atmosfir anak muda ketika nonoton bola ramenya seperti itu terus kreatif-kreatif, tapi 
pemerintah menangkap itu belum ke, ini sebenernya bisa dijual, bisa diolah, teman-teman yang nonton 
PSS itu bisa dijual menjadi objek wisata. Wisata apa? Wisata supporter sepakbolanya yang kreatif. Terus 



saran dari stadiaon Maguohrajo yang menunjang untuk Masyarakat luar. Kan belom ada, orang-orang 
kalo olah raga hanya jalan muter, belum bisa latihan fisik kek yang ada di Denggung, kalo kita lihat sara 
publik itu hanya di denggung kalo di Sleman.mana lagi yang bisa buat ita sharing, main, berkegiatan? 

Ketika isu klithih meningkat di 2015 - 2016 itu kami teman-teman Pik remaja meminta dukungan ke 
pemerintah itu juga cukup sulit karena harus ada lobi yang belom lama, udah dipindah, sperti yang 
disampaikan Mbak Anggi. Kami advokasi udah oke akan dilaksanakan di tahun ini, tapi karena ganti 
pengurus ganti pejabat ya sudah, saya harus menjelaskan dari awal lagi. Itu pun tidak semudah orang 
yang sudah tahu dan respek ke tmen-temen pemuda dan remaja. Jadi itu sedikit kenapa saya ingin ikut 
menjadi salah satu pilihan bagi Masyarkat, bagi teman-teman, bagi bro dan sist. Karena ketika, PSI kan 
partai baru, kemaren 2015 itu ada beberapa parpol yang menawarkan, Mas, ayuk gabung di sini, gabung 
di laskarnya ini. Tapi saya nggak. Saya  menemukan PSI di 2015 akhir. Kalo kita mau mencalonkan 
legislatif tapi dengan partai lama, ya sama aja sih menurutku. Tapi kalo orangnya baru, partainya baru... 
jujur saya belum tahu politik kotor, politik jahat itu seperti apa? Saya Masuk ke kampung-kampung, saya 
ditanyai, Mas nyaleg ya? Kami dapet apa? Kemaren caleg itu kasih tenda, kasih aspal. Dari situ saya 
mikir, duitnya dari mana? Lah Masih caleg kok. Kata mereka, yang penting ada yang saya dapatkan hari 
ini, Mas. 

Saya juga Masang rontek-rontek kecil, terus baru sebentar sudah disebelahi sama rontek lain yang lebih 
besar. Tiga ahri setelahnya hilang. Akhirnya kita Masang stiker di tiang-tiang lisitrik, menutupi sedot WC. 
Itu tantangan partai baru, caleg dengan modal nggak banyak. Harus bener-bener ngerjain sendiri. Saya 
bagi-bGI kalender di lampu merah tu saya lakuin sndiri. Dan temen2 caleg PSI lainnya juga seperti itu. 
Lakukan sendiri. Temen-temen caleg PSI di Jogja juga banyak yang diajak. Disuning, Mbak Anggi mungkin 
tahu.  

Teman-teman perempuan juga bnayak di PSI, ketimbang laki-laki. Saat ini PSI teman-teman cowok jadi 
sedikit, itu adalah jadi poin penting, bahwa PSI adalah partai perempuan, bahwa PSI bukan sekadar 
meMasukkan caleg perempuan, itu hanya sekadar pemenuhan kuota. Tapi benar-benar menyuarakan 
bahwa perempuan benarr-benar setara dengan laki-laki di dunia politik. Terus, PSI di sini juga melawan 
intoleransi. Sudah terbukti. Ketika da kasus di Bantul kemarin, kami dari terman-teman divisi hukum di 
PSI sudah mendampingi ke sana. Tapi ya karena kami partai baru, kami belum ada anggota dean yang 
menjabat ya kita hanya bisa mendampingi belum bisa langsung ngetok seperti ini, seperti ini. Kemarin  
kita sudah dateng ke tingkat desanya, tingkat kabupaten untuk mendampingi bahwa di dusun itu kan 
ada sebuah peraturan yang dibuat oleh Masyarakat padukuhan itu, tapi dari temen-temen PSI meminta 
itu dicabut karena itu secara UU pun berlawanan. Masak eksklusif banget sih dasunnya.  

Kami kemarin di PSI tanggal 11, DPP mengeluarkan aplikasi, jadi nanti teman-teman caleg yang sudah 
legislator DPRD kabupten, kota, DPRD, DPR RI, nanti bisa dipantaua lewat aplikasi. Jadi ketika tidak hadir 
rapat bisa diakasih poin satu aja, bisa dikasih bintang satu. Orang teman-teman gojek, grab kalo mereka 
tidak sesuai dengan standarnya kita bisa pecat, tapi ketika anggota dewan yang tidur, yang bolos kenapa 
tidak bisa kita pecat? Mungkin itu sedikit PSI dan saya, terimakasih waktunya. 

 

Rajif 



Terimakasih Mas Joni. Mas Joni bicara soal  keprihatinannya mendorong kebijakan pembangunan 
terutama yang terkait dengan pemuda di kabiupten Sleman. Dan tantangan yang dihadapi tadi ya, ya 
bagaimana, pendatang baru itu melawan dominasi politik uang yang terjadi di banyak tempat dan di 
Pemilu 2019 ini sudah terasa terjadi. Selanjutnya saya persilakan Mbak Gendis untuk menyampaikan.. 

 

Gendis 

Selamat siang. Perkenalkan namaku Gendis. Beberapa waktu terakhir mungkin cukup... baru aktifnya di 
organisasi mahasiswa, belum sekeren temen-temen yang di depan sudah nyaleg dan berhadapan dengan 
banyak pihak. 

Terkait dengan bagaimana anak muda memandang Pemilu ya, seperti yang sudah disinggung sama Mas 
Rajif soal bagaimana sih sekarang anak muda lebih punya pandangan politik yang jelas ketika mereka 
bicara soal pilpres, tapi kemudian  ketika pileg menjadi buyar. E, sebenarnya memang ada hubungannya 
dengan bagaimana media sosial itu dijadikan salah satu cara anak muda sekarang untuk 
menginterpretasikan realita. Dan perbedaan antara media sosial dengan media arus utama juga cukup 
menarik ketika media mainstream, sekarang kan polanya actor-contents-audiens. Pola transmisi  
pesannya cenderung top down. Dan ketika kita menempatkan diri sebagai audiens kita cenderung hanya 
menerima inforMasi dan tidak punya power untuk ke atas. Berbeda dengan media sosial di mana polanya 
adalah actor-contents-actor.  Poada akhirnya pesan itu benytuknya b8ukan lagi penerimaan pesn asebagai 
audiens, akan tetapi lebih interaktif. Maka dari itu ketika suatu pesan disampaikan di media sosial pada 
akhirnya muncul interaksi-interaksi viral, kita punya istilah viral. Banyak pembicaraan yang lebih 
menyeluruh. Dan kecenderungannya di media sosial adalah melanjutkan pesan yang disampaikan oleh 
media arus utama. Dan dalam konteks  Pemilu, memang exposure yang diberikan oleh media mainstream 
terhadap pilpres terhadap pilpres, kedua kubu calon presiden dengan exposure yang diberikan kepada 
legislatif memang sangat timpang. Dan akhirnya memang ketika anak muda sebagai pengguna media 
digital yang aktif menginterpretasikan realita berdasarkan media sosial dia kan cenderung memaknai 
Pemilu sebagai pertarungan antara dua calon presiden. Ketimbang pihak-pihak lainnya sperti DPD, DPRD. 

Nah, kemudian ada satu fenomena menarik soal bagaimana kemudian legislatif itu dimaknasi oleh anak 
muda. Memang anak muda ini sangat kompelks ya, ada banyak segmentasi yang pasti punya punya  
intersubjectivenya Masing-Masing. Cuman ada satu percakapan menarik ketika aku ngobrol dengan 
beberapa teman yang mereka itu berasal dari desa, satu Gunung Kidul, satu Temanggung, satu 
Tasikmalaya. Ketika mereka ditanya milihnya nanti apa aja? Mereka, yang paling mereka jawab Pipres, 
kedua justru DPRD kota kabupaten. Terus ketika ditanya DPRD provinsi dan  DPR RI mereka cenderung, 
mungkin partainya. Dan pola itu sering saya temukan dalam obrolan di luar Fisipol. Karena saya fisipol  
dan orang-orang fisipol mungkin sudah cukup aware dengan peta politik, aktor yang terlibat, terMasuk 
siapa yang akan merepresentasikan. Walaupun ini tidak bisa digeneralisir. Karena banyak anak fisipol yang 
nggaka aware. Tapi ketika keluar dari Fisipol dan menanyakan hal-hal sederhana nanti milih apa aja? Hal 
yang pertama dijawab pasti Pilpres, dan DPRD kabupaten atau kota. Dan ketika ditanya alasan kebanyakan 
dari yang saya temui, ketika itu DPRD kota dan kabupaten karena dia dekat. Dalam artian ketika nanti ada, 
saya milih, ya saya berharap mereka akan ngasih  pembanngunan jalan, dan memang relasinya Masih 
sangat berbasis insentif. Karena itu sesutau yang ketika ditanya, kata bapak saya seprti itu. Ya, Masih 
banyak ditemui relasi-relasi yang Masih patron klien, politik penokohan. Akhirnya naras-narasi 
programatik memang sesuatu yang  berbenturan dengan budaya patronase tadi. Kemudian ketika ditanya 



kenapa milih pilpres,  mereka jawabannya sangat abstrak. Ya ini kan arah Indonesia, dan segala macam. 
Cuman yang saya tagkap adalah pilpres kemudian karena dia jauh dia menciptakan sebuah imajinasi  akan 
arah indoensia ke depan ketimbang kemudian DPR RI dan DPRD Provinsi yang rasanya nanggung. Padahal 
kalo kita bicara skala, DPR RI sama pilpres situ sama. Sama-sama nasional. Nah, Massa-Massanya Mbak 
Anggi, Massa-Massanya Mas Joni akhirnya tersedot ke pilpres. Karena tadi ada hubungannya dengan 
stigma juga, kalo mau nyaleg di DPRD kota aja bisa bermanfaat untuks sekitarnya, ketimbang DPR RI 
koruPSI. Itu Masih sangat banyak pandangan kek gitu di kalangan teman-teman. Sementara di sisi lain ada 
medos yang membentuk perspektif dan ruang gema yang akhirnya ketika ditanya itu-itu aja. Dan dia 
hanya terekspose ke berita-berita yang dalam tanda kutip diinginkan. Pada akhirnya ketika dan seringkali 
itu dipengaruhi oleh media arus utama. Dan karenna exposurenya terlalu besar ke pilpres dan cenderung 
timpang, pada akhirnya ya tadi tersedot dan yang menjadi menarik adalah kadang nggak milih partai. 
Mungkin Mbak Anggi atau Mas Joni bisa bantah, tapi seringkali di internal partai emang caleg-calegnya 
juga nggak satu suara. Tapi fenomena Mbak Anggi cukup menarik di fisipol UGM. Sedikit cerita beberapa 
waktu terakhir memang narasi soal DPR RI itu nggak pernah jadi bahasan. Paling kalo nggak Tsamara ya 
Maldini, karena mereka suka berantem di TV. Serius itu. Kembali lagi bagaimana eksposure media 
membentuk imajinasi akan Indonesia ke depan bagi anak muda karena anak muda memang cukup 
membutuhkan medium virtual unrtuk membentuk imajinasi tadi. Ada fenomena menarik, pertama adalah 
fenomena Mbak Anggi beberapa minggu terakhir di fisipol, dari awal maret sampai .. nama Mbak Anggi 
sering banget muncul karena ada semacam pandangan bahwa, oh ternyata caleg bisa menghadirkan 
narasi alternatif. Oh politik alternatif ternyata bisa dihadirkan oleh caleg. Karena ini juga menarik, 
pandangan terhadap caleg biasanya, pesan yang didapatkan dari caleg hanya jargon-jargon. Kayak di Jakal 
ada poster yang fotonya dibalik terus jargonnya, siap jungkir balik untuk rakyat. Dari Demokrat apa ya. 
Terus ada salah satu partai di deket Klebengan itu pakai baju haji dengan jargon-jargon. Akhirnya transmisi 
pesannya jargonistik. Hanya jargon-jargon tertentu, tapi kemudian ketika orang-orang membicarakan 
imajinasi yang programatik, semisal sepeti yang Mbak Anggi bawa dan itu diberikan exposure di media 
sosial saat itu, karena beberapa teman fisipol cukup aktif, dalam membawa narasi-narasi oh ada, yang 
punya program nggak hanya calon presiden loh yang perlu punya program. Legislatif juga perlu punya 
program. Itu juga jadi tamparan besar bagi kawan-kawan fisipol di UGM yang seharusnya aware dengan 
situasi politik saat ini tapi tidak mampu melampaui oh ternyata caleg nggak cuma formalitas. 

Walauapun ketika ditarik lebih jauh kenapa legislatif nggak begitu seksi di kalangan anak muda mungkin 
karena exposure koruPSI lebih banyak di legislatif ketimbang eksektuif. Itu pertama. Kemudian memang 
parpol adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh Masyarakat dibanding KPK, bahkan TNI lebih 
dipercaya ketimbang partai politik. Walaupun ini juga menarik, ketika orang melihat caleg dia melihat 
partai, kemudian di presiden belom tentu liat partai. Walaupun di belakang presiden itu partai semua. Ini 
juga menarik di kalangan beberapa anak muda. Kemaren Kajian Kepemudaan fisipol sempet ngadain 
diskusi soal pemuda dan politik juga dan pembacaannya ke arah sana, bagaimana legislatif itu isinya 
partai, seakan-akan presiden itu tidak diusung oleh partai. Ini  juga menarik, kita ngobrol di warung kopi 
santai-santai, ternyata pandangannya sperti itu, nah ini menjadi sesuatu yang bisa jadi menampar bagi 
anak muda atau menampar calon-calon yang akan mewakili Masyarakat. Bagaimana sekarang, memang 
budayanya adalah budaya insentif seperti bagaiamana tadi Mas Joni sampaiakan bahwa seringkali ini 
adalah tranasaksional, kamu dapet suaraku, aku dapet apa. 

Tapi kemudian, ada dua pendekatan untuk melihat perMaslahan ini. Pertama, bagaiamana adanya narasi 
pooitik alternatif yang dihadirkan oleh caleg dan menghadirkan imajinasi yang sifatnya programatik 



ketimbang jargonistik. Nah transmisi pesan yang programatik  yang dihadirkan oleh teman-teman caleg 
itu bisa menggeser trust yang cukup kecil dari terutama anak muda yang hanya menginterpretasikan 
realita berdasarkan media sosial. Karena ketika kita tarik ke pemuda yang tidak terekspose dengan media 
sosial mungkin mereka punya kedekatan teretentu dengan caleg. Kadang kan ada yang dateng, ngadain  
thalilan pake tenda dan.... 

Tapi di luar itu ini bisa jadi satu langkah baik ketika teman-teman yang mencalonkan diri mentranmisikan 
pesan yang programmatik. Sembari di sisi lain Masyarakat mulai perlahan karena ini memang tidak bisa 
cepat, meninggalkan pola politik penokohan yang ini sangat sulit, apalagi kalo kita lihat di daerah akan 
ada banyak relasi patron klien yag berbeda, transaksinya orang kuat siapa. Dan mungkin kalo misalkan  
Mbak Anggi dan Mas Joni gimana sih sbeagai orang baru di legislaif behadapan dengan orang-orang lama 
yang sudah memagang beberapa daerah itu pasti ada. Apalagi sudah megang preman ini, preman ini, atau 
yakin kalau misalkan ada wakatu Mbak Anggi pasti mau cerita aku yakin akan panjang, karena itu terjadi. 
Pola-pola patron klien yang kuat, megang orang yang kuat. Megang parkiran mana atau tongkorngan 
mana. Nah kita juga harus perlahan meninggalkan itu karena melihat anak muda menurutku bisa jadi aktor 
utama untuk perlahan menggeser itu.  Karena ketika ini terus dilembagkan, dibudayakan pada akhirnya 
ya jangan heran kalo misalkan para calon pemimpin ini berlomba-lomba nyari duit banyak agar menang. 
Ya karena Masyarakatnya maunya duit. Tapi kalo Masyarakatnya minta demaind dalam bentuk gagasan, 
pada akhirnya calon-calonnya juga akan mengikuti. Kalo aku mau menang harus punya gagasan bagus.  

Makanya ada dua pendekatan yang punya koridornya Masing-Masing tapi bukan berarti saling 
meniadakan, dia bisa berjalan di dua koridor yang berbeda beriringan. Mungkin itu sedikit pantikan dari 
aku. 

 

Rajif 

Oke makasih Mbak Gendis. Tadi menyampaikan beberapa poin soal bahwa imajinasi pemuda soal Pemilu 
itu banyak dibentuk oleh media sosial, dan wacana soal pilpres itu cenderung mendominasi  padahal 
legislatif juga nggak kalah pentingnya. Dan juga yang tadi disampaikan soal sebenarnya kita punya 
tantangan yang serius soal bagaimana kita mneggeser pola-pola mobilisasi yang didasarkan pada 
patronase ke arah yang saya kira berisikan pada politik yang lebih programatik. Dan itu yang mestinya 
anak-anak muda punya peran besar di situ dan ketika tadi Mbak Gendis sampaikan juga yang dilakukan  
Mbak Anggi dengan menawarkan program-program yang jelas dan tidak klise dan jargonistik, itu direspon 
juga sama anak-anak muda sebagai alternatif yang baik dan mestinya itu akan menggeser cara-cara lama 
dalam mempromosikan calon legislatif. 

Nah ini karena nanti Mbak Anggi akan meninggalkan kita jam 3, silakan bisa tanya dulu bagi yang mau 

 

Mbak Zaki 

Saya mau nanya Mbak Anggi. Pertama saya kira seorang anggi  sudah melampaui beberapa lapis 
diskriminasi yang selama ini harus dilampaui tidak hanya seorang perempuan, dalam posisi sebagai orang 
yang menyandang disabiitas saya kira ini luar biasa. Dan ini harus menjadi pelecut bagi yang lain. Tidak 
hanya itu, dia hadir  di Jogja yang rata-rata orang Islam. Dia juga hadir dengan agama yang berbeda. Ini 



saya kira  ini tiga lapis yang harus dilampaui dan itu yang luar biasa, menurut saya. Nah tantangan saat ini 
lapis-lapis diskriminasi itulah yang harus dilewati oleh para caleg, belum lagi Anggi ini muda, cah nom iso 
opo sih? Berarti ada empat lapis.  

Nah saya inisiator desa anti poltik, saya Masih sangat percaya teman-teman  muda ini Masuk tanpa embel-
embel politk uang. Kecuali mereka yang mendapatkan backingan tertentu. Dan kami memang betu l yang 
disampaikan Mas Joni ketika kemudian Masuk di setiap kampanye kami untk kemudian Masuk di RT RW 
PKK yang kami Masuki minggu-minggu terakhir ini rata-rata sudah terima. Dan mereka bukan tidak bisa 
melakukan penolakan tapi karena kebiasaan yang selama ini ada ya akhirnya penolakan itu sama sekali 
tidak dilakukan. 

Pun ketika kami Masuk bernegosiasi untuk mengembalikan itu Masih sangat sulit. Itu poin saya yang 
pertama saya kria penting dilampaui oleh teman-teman bahwa anak muda harus menunjukkan kita punya 
keberpihakan soal anti poltik uang itu, ini semuanya sudah jengah, Masyarakat itu jengah tapi tidak berani 
melakukan penolakan. Seolah ada ketakutan dengan yang tua dengan yang  sepuh yang sudah 
memberikan legistiMasi  bahwa ini sah-sah saja untuk Masuk. Alhasil ini yang kemudian harus dilampaui 
juga oleh teman-teman. Saya kira berangkat dari proses yang ada maka pertanyaan saya adalah khusus  
untuk Mbak Anggi, melampaui sekian banyak lapis itu bukan hak yang mudah. Kemudian harus 
membuktikan di sekian banyak orang. Bagaimana Mbak Anggi kemudian bisa kmelampaui lapis ini dan  
bisa meyakinkan setidaknya meyakinkan saya, meyakinkan orang-oorang yang saat ini sedang berada 
pada posisi sedang menimbang, bahawa itu akan mampu dilakukan. 

Mas Joni, saya mau bawa teman anak karang taruna yang dia buat statement, tahun depa saya akan 
nyaleg. Itu saya sangat seneng banget. Tahun ini saya akan menyelami bagaimana PPS bekerja, kata dia. 
Bagaimana pengawas Pemilu di desa, pengawas Pemilu bekerja, dan saat ini dia menjadi pemantau 
independen, dan saya kira temen-temen di karang taruna ketika saya Masuk di karang taruna di 18 
padukuhan, kami berkumpul, ternyata temen-temen rata-rata Masih bingung meberikan pilihan. Ketika 
saya tanya kenapa anda tidak langsung memilih yang muda. Ketiadaan referensi untuk kemudian 
mereka membuat pilihan sebenarnya ini peluang bagi Mas Joni sebagai orang muda untuk Masuk ke 
kelompok-kelompok itu. Sebenarnya berharap yang muda itu bisa merebut hati kelompok-kelompok 
yang muda. Karena Masih belum punya referensi. 

Nah ketika anak muda terpecah, belum membuat pilihan, jadi floating Mass ini kasihan banget dengan, 
maksudnya era sekarang harusnya mereka bisa kepo, untuk mentrack anak-anak muda. Saya kira justru  
Mas Joni punya peluang untuk itu sebagi sebaya. Kemudain mampu untuk meraih suara anak muda. 
Bagaiamana kemudian Mas Joni melakukan ini? Dengan kondisi anak muda yang saat ini belum cukup 
bulat untuk menetapkan pilihan. 

Itu saja terimakasih. 

Rajif 

Untuk Mas Joni simpan dulu ya, sekarang Mbak Anggi untuk menjawab 

 

Anggi 



Terimakasih mbak Zaki, jadi bagaimana menembus empat lapisan diskriminasi yang di saya, ini 
sebenernya shock therapy bagi saya. Saya kampanye aktif itu november awal, karena Oktober kan saya 
Masih di LSM yang itu. 

Saya pertama Masuk itu ke dalam komunitas-komunitas yang pernah saya bekerja bersama bertahun-
tahun. Ternyata ketika Masuk ke dalam dunia politik pandangan orang berbeda. Yang tadinya sebagai 
seorang aktivis, kemudian politk, tiba-tiba ada ekspektasi. Yang..., oh Mbak Anggi sekarang caleg, nanti 
kita dapet apa? Ya itu terjadi. Itu terjadi. Dan saya tidak mau terjebak dalam sistem yang demikian, saya 
katakan saya ini bagian dari anda-anda sekalian, pernah bekerja bersama, tahu kondisi kita Masing-
Masing. Kalau ini memang sudah jadi kebutuhan hak-hak kita dipenuhi dan dilindungi, ini adalah bagian 
dari perjuangan. Yang saya sampaikan mohon maaf, saya tidak bisa melakukan politik uang. Sangat tidak 
bisa, ini buat saya sebenarnya begini, saya kembali kepada, itu shock therapy sekali sampai bulan-bulan 
awal itu ternyata sedih banget, ternyata politik uang sangat berakar dan yang saya tawarkan program, 
kook rasanya jauh. Yaah, nanti seperti caleg lain, janji, janji, janji. Tapi saya bilang, bapak ibu sudah kenal 
saya sedemikian lama, apakah pernah janji-janji saya tidak ditepati ketika bekerja? Nggak pernah. Kalo 
sudah gitu ya sudah jelas. Iya sih, mbak, tapi kebiasaan seperti yang lain-lain itu loh, kata mereka. Ya 
saya bilang ini saya menawarkan yang berbeda, kalo mdmang cocok dengan hati nurani, kalo memang 
sudah kenal saya sedemikian jauh, ya silakan ditimbang-timbang lagi dengan lebih baik. Tapi inilah diri 
saya sebenar-benarnya, dan status saya sebagai legislatif tidak mengubah apa  yang pernah saya jalani 
sebelumnya. Nah itu terjadi Mbak Zaki. Bahkan ketika Masuk ke suatu wilayah saya ditanya, Mbaknya 
agamanya apa? Wah kita nggak bisa terima kalau yang lain. Atau waktu itu saya ada tandhom dengan 
satu DPRD di daerah lain, tiba-tiba balik badan tapi tidakm dengan baik-baik, ada taburan2 cokelat, 
taburan-taburan yang lain, dan saya sedih. Karena kita sesama caleg perempuan dan saya pikir kita 
sudah selesai dengan hal-hal yang demikian. Ternyata bahkan sesama perempuan sekalipun untuk kita 
berbicara tentang perempuan ini Masih PR besar. Tapi sekarang ini saya menemukan sahabat dalam 
politik dan benar-benar sahabat. Jadi kita benar-benar bisa bersinergi berbicara program, berbicara 
pekerjaan-pekerjaan, bahkan apa namanya menjadi sahabat dalam arti yang sebenarnya dalam lingkup 
persoanal ataupun politik. Dan ini adalah hal yang bagus. 

Saya rasa ketika kita mulai menanamkan pada perubahan perspektif bahwa kita ini memiliki akses yang  
terbatas, kontrol kita terhadap sesuatu itu Masih sangat terbatas. Bagaimana perempuan dan difable 
nah ketika kita sama-sama mulai menyadari hal ini, kita bisa bekerja sama, itu hasilnya luar biasa. Dan 
saya baru-baru ini saja bertemu dengan tandom yang sinerginya bagus. Namanya Ibu Rachek Saraswati, 
DPRD kota Jogja dan kita saling support dan harapan saya kedepan untuk teman-teman muda 
perempuan yang mungkin mau belajar soal politik, saya rasa ini bisa menjadi contoh yang baik;  
bagaimana kita sesama perempuan bisa bersinergi dalam menjalankan program yang mengusung 
keadilan gender. Jadi banyak sekali, mungkin teman-teman banyak melihat ada baliho, ada billboard, 
ada poster rontek dari saya. Tapi, percayalah bahwa sebagian besar itu adalah sumbangan dari teman-
teman relawan, teman-teman saya kuliah zaman dulu yang sudah mengenal saya. Mereka 
mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial. Kalau lihat medos saya di baliknya itu ada 
teman-teman relawan yang luar biasa hebatnya. Sampai bisa menyulap medsos saya untuk ajang saya 
bisa menyampaikan program-program  yang pernah saya kerjakan dan Masih ingin saya kerjakan. Dan, 
media sosial itu ke depannya akan terus berjalan demikian karena terlepas dari maasalah caleg ini, saya 
akan terus bekerja pada isu-isu gender dan disabilitas. Ini sudah komitmen pribadiku. Bagi saya sekarang 
ini tujuan saya menjadi caleg legislatif adalah untuk mengangkat isu disabilitas dan gender. Apapun 



hasilnya, proses yang saya lalui itu sudah semaksimal mungkin, kami sudah mengguanakan berbagai 
strategi yang mengeliminir poltiik uang sehingga berapapun hasil yang saya dapatkan itu adalah suara 
murni tanpa poltik uang. Dan, bagi saya itu sudah kemenangan yang luar biasa. Bagaimanapun hasilnya, 
saya terpilih atau tidak. Berapapaun hasilnya, mau 1000, mau 2000, 3000, mau 500 sekalipun, itu saya 
tahu itu tanpa politik uang. Bagi saya itu jauh lebih berharga dari pada kemenangan dengan hal-hal yang 
kita sudah merasa jengah saat ini. Itu mungkin yang menjadi bagian dari perjuangan bahwa ini adalah 
pembelajaran politik untuk semua orang, baik saya sebagai pemula maupun untuk Masyarakat lain yang 
baru mengenal ada perempuan bernama anggi, difable, non muslim, asih muda, ning rodo kemayu 
ketoke haha 

Saya selalu menawarkan ibu-ibu, silakan dilihat rekam jejak saya, kalo ibu cocok silakan dipilih, tapi 
pemilihan ini  tugas bapak ibu, itu tidak berakhir saat mencoblos. Tugas bapak ibu berawal saat 
mencoblos. Artinya nanti bapak ibu siap mengawal orang yang bapak ibu coblos. Siap menyapa di setiap 
saat. Karena ketika kita menyapa, kita mengawal, kita memberi tahu, dan komitmen untuk 
berpartisipasi. 

Itu saja terimakasih. 

Mohon pamit...... 

 

Rajif 

Terimakasih Mbak Anggi. selanjutnya Mbak Melani untuk menyampaikan kira-kira seperti apa sih 
demkorasi yang kita bayangkan bisa berkembang dan bekerja di Indonesia? Kemdian bagaimana peran 
pemuda untuk memperbaiki kualitas demokrasi seperti apa. Saya persilakan. 

Melani 

Ya terimakasih kawan Rajif, kok pertanyaan baut saya berat yah. Memprbaiki kualitas demokrasi. Jadi 
menurut saya pemuda itu tidak hanya keterlibatannya pada Pemilu saja. Tapi juga harus melebihi itu. 
Mungkin demokrasi yang partisipatoris yang harus mulai dilakukan, mulai aktif terujn n di wilayah-
wilayah itu. Karena, melihat intensitas Masyarakat terhadap Pemilu sangat tinggi tapi stelahnya 
langsung udah gitu aja. Kayak rame-rame terus udah, itu kan sama saja sepi dalam kehidupan 
berdemokrasi ini. Di media sosial juga seperti itu, di media Massa seperti itu. Jadi sebenarnya, pemuda 
sudah seharusnya berada di wilayah-wilayah yang lebih berkualitas, yang lebih bermakna. 

Mungkin kalo sebagai kaum muda di NGO, untuk memperbaiki kualitas sosial politik atau demokrasi di 
indoneisa itu dengan mengisi ruang-ruang kosong yang absen diisi oleh parpol. Yakni salah satunya 
mengadakan sekolah demokrasi atau sekolah poilitk di luar struktur partai. Kita juga gerak pada sektor 
ekonomi yang demokratis yang mengembangkan Masyarakat. Nah di sini yang absen dilakukan oleh 
parpol. Parpol datang 5 tahun sekali, rame, booming, habis itu sudah. Dibikinkan jalan, dibelikan tenda, 
seragam, anggapannya itu sudah selesai tugas kita sebagai parpol. Tapi sebenarnya, Masyarakat 
butuhnya lebih dari itu. 

Kami di IRE mungkin juga dengan NGO lain, berusaha untuk mendudukkan pemdes, BPD, dan 
Masyaarakat desa dalam satu ruang untuk membicarakan pengelolaan aset yang ada di desa. Nah ini 
membicarakan bagaimana sih kemudian aset dan potensi ini dikelola bersama tidak hanya oleh elite-



elite saja yang selama ini memang sering kita jumpai di daerah-daerah. Bagaimana kemudian aset dan 
potensi ini dimanfaatkan oleh banyak orang dan bermafaat luas serta dapat meningkatkan 
kesejahteraan Masyarakat.  

Lagi-lagi hal-hal semacam ini memang seringkali peran-perannya diambil oleh LSM atau organisasi 
Masyarakat sipil. Padahal hal semacam ini adalah tugas negara, bukan hanya tugas kita. Memang 
kemudian pemuda ini mempunyai peran yang sanga kuat. Kebanyakan di daerah-daerah, di desa-desa 
terlihat perbedaannya ketika pemuda yang menggerakkan desa. Seperti halnya di Ngelanggeran, 
sebegitu rukunnya, sebegitu sebersatunya Masyarakatnya. Terjadi banyak forum-forum infomral yang 
membahas tentang desa, kan itu bentuk demokrasi yang benar-benar riil di Masayarakat. Penginnya sih 
seperti itu, tapi lagi-lagi itu nggak terjadi di semua daerah. 

Ada juga di desa yang kita temani, di Ciwaru Kuningan itu juga warga desa dan pemdes bahu membahu 
menyelesaikan persoalan sampah yang ada di desa. Kemudian beberapa hal yang lain. 

Bentuk penguatan Masyarakat yang lain yang kita lakukan adalah adanya sekolah demokrasi ekonomi 
desa ini memfasilitasi pemdes, BPD, dan Masyarakat untuk belajar bersama bagaimana kemudian 
berdemokrasi atau bagaimana memutuskan dan membicarakan perMasalahan-perMasalahan 
keseharian itu pada satu ruang. 

Beberapa waktu ini kita juga diminta untuk mendampingi desa untuk mebuat RP JM. Kita juga 
mendorong Masyarakat  untuk ikut serta terlibat dalam penyusunan RP JM. Nah, hasil yang sudah nyata 
dari kerja-kerja itu adalah aset dan potensi yang ada di desa itu sudah terkelola secara baik oleh 
Masyarakat dan kemnfaatannya juga telah dirasaakan Masyarakat. Serta, Pemdes juga telah 
mengalokasikan anggarannya ke pemberdayaan Masyarakat. 

Dari tadi kan temen-temen caleg, dari Mbak Anggi dan Mas Joni juga menyebut-nyebut bahwa anggaran 
ini adalah kunci. Memang advokasi kepada anggaran dan perencanaan itu menjadi yang penting banget 
ya. Jadi ya kita melakukan itu tapi kita lebih fous di desa. Cukup susah juga, cukup berdarah-darah juga 
karena nggak semua desa mau  diajak untuk aware terhadap Masyarakatnya dan lebih memilih untuk 
ego mereka sendiri.  

Mungkin itu dulu Mas Rajif. 

 

Rajif 

Terimakasih Mbak Melani. Bebrapa poin yang saya garis bawahi dari Mbak Melani bahwa pemuda di 
arena poltik yang lebih  bermakna bicara soal demokrasi partisipatoris yang melampaui dari sekadar 
demokrasi elektoral semata. Dan juga, peran pemuda dalam menggerakkan dalam arena-arena ekonomi 
lokal yang tadi disampaikan.  

Nah, itu dari empat pembicara. Sekarang saya buka sesi pertanyaan dan tanggapan. Monggo.. 

Ali silakan 

 

Ali 



Terimaksih waktunya Mas, Rajif. Mungkin pertama saya ingin menyampaikan kesepakatan ketika kaum 
muda memandang Pemilu itu memang cukup dinamis. Ketika ditanya soal tadi bung Joni mengatakan ini 
ada apa ketika banyak calon legislatif, dia duduk seiring berjalannya waktu dia melakukan koruPSI, 
banyak celeg tadi melakukan tindakan-tindakan yang memang terselubung dan mendekati kriminalitas. 
Tadi juga dibahas ketika terjadi seperti itu, ketika terjadi dislokasi saat pemuda yang diharapkan untuk 
bisa kritis untuk memandang bukan lagi budaya populis, biasa dimanfaatkan untuk eksistensi.  

Tadi juga dibahas bagaimana politk itu bukan saja bagaimana kita memilih, tapi bagaimana mengelola 
hubungan di tataran caleg, capres, dan sebagainya. Kaena politik harus menggunakan atau mengelola 
politik dalam hubungan kelas dan identitasnya. Ketika saya ingin menjadi caleg di jatim misal, jadi 
memang semisal mayoritas di sana NU, berarti saya harus menikahi anak kiai NU. Jadi sampe 
sebegitunya ketika kita punya hasrat untuk duduk.  

Jadi memang terjadi seperti itu, harus bagaimana lagi. Itu cara terekstrem yang kita harus lakukan. 
Kemudian tadi juga mungkin dibahas ketik dibahas, kita mesti melihat patron klien, padahal itu sudah 
lama ketika era Soeharto. Sekarang adalah era post clientisme. Para klien bisa mengolah dirinya 
sehingga dia bisa menjawab berbagai itu tadi. Ada banyak respon dari Masyarakat saya ikut memilih ini 
karena saya punya hubungan dengan ayah saya. Kemudian saya memilih ini karena saya berdaulat atas 
pikiran saya untuk memilih ini. Kemudian setelah itu kenapa saya harus memilih kalau saya juga bisa 
bermain untuk memanfaatkan caleg? Misal, saya bantu anda butuh suara berapa? Itu pesta demokrasi 
yang tadi diimajinasikan oleh Mbak Anggi, dan itu nyata, dan hanya itu yang bisa dilampaui olekh pikiran 
kamu muda saat ini. Mereka hanya menumpangi politik yang ada, bukan Masuk untuk mengolah. 

Menarik ketika Mbak Melani, ada satu contoh lagi, saya tertarik ketika di Gua Sari bagaimana salah satu 
calon kades, anak muda, rivalnya adalah orang tua, petahana. Dia bisa mengolah dirinya untuk dapat 
melakukan riset, bagaimana menyampaikan pada kaum muda. Ada bergaining yag bisa, ada 
transaksional immaterial yang diberikan pemahaman soal program jargonistik tadi, dan sebagainya, 
bahkan mistifikasi Masuk di dalamnya, seperti weton, dsb. 

Pertanyaan yang untuk bung Joni, ini mungkin agak lucu dan nggak menarik, bagaimana ketika anda 
sebagai aktor Masuk dalam pola yang berbeda, dari distingsi antara saya, kaum muda dan mereka kaum 
tua, ketika ada keberhasilan pilihan untuk mengafirMasi atau pilihan untuk menghilangkan program 
yang ada, itu seperti apa ke depan? Pertanyaannya bagaimana mengolah itu? 

Kemudian untuk Mbak Gendis, mungkin coba untuk memberikan optimisme terhadap gelora politik saat 
ini. Karena kita memang belum 100 tahun indonesa merdeka. Ya oke kita abstaksi sedikit no probem. 
Tapi kita menjadi, saya tertarik ketikaa tadi mbak Azizah bilang, kita harus punya visi terdepan yang 
memang abstrak. Karena memang itu sebagai pancingan. Memang oknum pasti akan ada sehingga itu 
agak terjadi alienasi yang memang cukup jauh, ya kita coba untuk mendekat, melihat lebih dekat lagi.  
Mungkin pandangan poliitk dari kaum muda sendiri yang memang perlu diterapkan saat ini, mungkin 
dari sisi kemahasiswaan atau dari sisi organisasi yang saat ini digelorakan oleh Mbak Gendis. 

Kemudian untuk Mbak Melani, satu hal, bisa  nggak atara birokrat, tataran elite pusat, bukan lagi 
hubungannya soal ketika ada maksud kepentingan. Namun, dari sisi tadi cerita soal Guo Sari itu juga 
direplikasikan di beberapa tempat. Soal bagaimana bisa seorang dia hanya S1, dan dia bisa menjadi 
mengolah sedemikian rupa sehingga dia bisa Masuk. Dan mungkin saya juga mau tahu sebetulnya, 
hubungan setelah..., tapi itu menjadi diskusi yang lebih panjang, bagaimana dia setelah duduk di kursi 



kelurahan? Apakah dia meninggalkan program-program yang diciptakan oleh kades lama atau mungkin 
ada modifikasi-modifikasi sehingga mengafirMasi, sehingga itu menjadi sistem yang berkesinambungan, 
sehingga pada suatu saat ketemulah bentuknya?  

Mungkin itu sih, terimakasih. 

 

Rajif 

Saya persilakan Mas Joni untuk menangapi 

 

Joni 

Pertanyaannya menarik. 

Jadi ketika saya turun ke desa, ketemu anak-anak muda, mereka bilang, Mas kan Mas Jonin partai baru, 
belum ada yang duduk di depan kabupaten, bagaimana ketika yang jadi cuma satu, cuma Mas Joni,  
bagaimana Mas Joni akan bertindak ketika Mas Joni Masuk ke dalam arus? 

Iu banyak pertanyaan begitu, saya jawab, saya sudah dari SMA paling kritis sama pak bupati, sama bapak 
bupati yang menjabat. Sebelum 2015 kalo nggak salah saya mengkritisi soal alfamart dan indomart yang 
mepet banget sama pasar di sosial medianya pak bupati. Itu saya ramaikan, ternyata berpengaruh. Satu 
bulan setelah itu ada rancangan dari perda kalo nggak salah itu dibahas. Terus 2016 pas pergantian 
antara bupati 1 menjabat kan kalo jadi calon diganti PLT, PLT nya langsung memberikan gebrakan. 
Alfamart yang deket tpasar Jangkang ditutup, yang di deket pasar Cebongan dicut. 

Tertnyata, ketika kita benar-benar kritis dan melawan arus, ketika panjenengan melawan arus ternyata 
bisa. Apalagi nanti ketika sudah jadi, itu otomatis kita akan menolak apa yang sebenarnya tidak 
dibutuhkan Masyarakat. Yang sekarang saya kejar adalah Perda anti miras yang belum juga disahkan 
oleh DPRD Kabupaten. Dampaknya sudah banyak meruasak. Tapi ketika saya di PSI, saya melihat orang 
dari parpol lain, oh, preman, oh preman ini kok jadi celeg ya. Jujur saya polos di dunia politik. Saya Masih 
baru. Kadang caleg yang ada di sana itu nggak kredibel menyikapi kasus-kasus yang ada di Sleman. 
Mungkin itu sih kita akan  melawan arus. Dengan cara apa? PSI ketika ada rapat bahas undang-undang 
akan ada live streaming di aplikasi atau sosial medianya. 

Gendis 

Sore, Mas Ali. Soal optimisme, ya, sebenarnya dengan melakukan pengotakan politik dan 
mengidentifikasi hambatan-hambatan itu bukan bentuk dari pesimisme. Palah itu strategi untuk 
kemudian kita mencari gape-gape di mana kita bisa berperan. Apa namanya sedikit soal peran 
bagaimana pemuda terlibat dalam politik, bisa dimulai dari mendefinisikan poitik secara luas. Karena 
kenapa Pemilu itu penting? Ya saya sepakat kita jangan hanya berhenti pada nyoblos. Tapi kemudian 
pemahaman politk anak muda terbatas pada nyoblos. Sebenernya, ini bisa menjadi miss-nya di partai 
dalam melakukan sosialisasi politik, makanaya hadir organisasi-organsasi seperti IRE atau lainnya, atau 
pihak-pihak akademis yang akhirnya mengisi. Tapi itulah dinamika narasi good governments, jadi apapun 
dikasih.  



Tapi anyway, politik itu kan sangat luas. Ada soal kebijakan, ada soal pembangunan, ruang publik, 
bahkan sesederhana yang kita lakukan saat ini, dengan perMasalahan yang sebenarnya banyak 
Masyarakat yanag aware. Tapi nggak banyak Masyarakat yang melakukan transforMasi. Saya memang 
sekarang nggak aktif di organisasi manapun, saya jadi buruh dan aktif di lembaga riset fisipol. Kultur di 
uniiversitas, bahkan fisipol yang katanya didaku kulturnya diskusi, itu bahkan sudah mulai tergerus 
dengan tren. Saya sempat singgung, sekarang lawannya pemuda itu bukan cuma pentungan dan sepatu 
ABRI, tapi kenikmatan dan budaya populer, itu juga menarik karena pada akhirnya nalar kritis kemudian 
analsiis sosial itu tereduksi. Sangat reduksionis sebatas kita nugas atau skriPSI, misal. Nah itu juga jadi 
perMasalahan yang oh ini bentuk pesismisme baru, atau kemudian itu juga bisa jadi sebuah  bahan yang 
bisa memobilisasi keresahan yang lebih Massif lagi agar, oh ternyata banyak gape-gape yang belum diisi 
dan kita bisa isi itu, muncul kemudian narasi-narasi seperti socio preneurship yang berbasis lokalitas, 
karena, wacana enterpreneur sangat dikuasai oleh market place market place pusat. Kemudian, pemuda 
di daerah lokal mulai tergerak untuk mengisi gape itu karena lokalitas kita mulai tergerus. Muncul juga 
kemudian pihak-pihak yang merasa, oh kebijakan di kampusku tidak berpihak kepadaku, oh kok nggak 
ada yang mau gerak, oh kita nggak punya organisasi nggak bisa gerak. Pandangan-pandangan seperti itu 
mulai tergantikan ketika kita mau: pertama, aware bahwa ada banyak gape yang bisa kita isi. Contoh 
ketika kemarin ada kebijakan surat izin KKN, di mana orang tua harus menandatanagi bahwa saya tidak 
akan menuntut UGM ketika sesuatu terjadi pada anak saya, itu nggak ada organisasi yang gerak sama 
sekali, akhirnya perseorangan.  

Saya lagi UTS dan saya males banget, saya kontak BEM, bilang tolong dong ini diangkat, dia jawab oh 
maaf kita lagi ngangkat isu Novel. Saya kontak Dema, sorry banget bro kita lagi UTS, katanya. Akhirnya 
saya dan teman-teman saya, kebetulan saya makulnya lagi analisis kebijakan publik yang itu booring 
banget, tapi penting banget..... kita coba mobilisasi keresahan lewat medsos, kita kontak DKTM, kita 
lakukan kerja-kerja yang agitatif, hal-hal yang sering kali diklaim sebagai kerjaan BEM, dan akhirnya viral. 
Dan bisa-bisanya wakil rektor itu bilang, oh, iya, kita lupa mereview, dan akhirnya yang tadinya bilang 
saya lagi sibuk ini itu , mengaku, oh itu kerjaanku. Lawan kita, Mas, seringkali adalah kenikmatan. Tren 
dalam mendapatkan atensi, mendapatkan ya terjebak pada narasi populis, terjebak pada eksistensi 
belaka. Ya pemuda itu terlibat dalam politik, tapi kemudian subtansinya apa? Ketika kita dikatakan akan 
melibatkan diri dalam politik yang luas, seringkali, makanya aku ketika bilang post clientisme ya, aku 
merasa patron klien Masih sangat kuat ketika bicara soal bagaimana partisipasi anak muda memang, 
apalagi di tataran elite mahasiswa yang dia punya gerakan arus utama, memang patronase sangat kuat. 
Dan itu skalanya memang nasional. Itu konteks yang ada, ada gape di situ. Lalu muncullah tensi, ketika 
orang bertanya, menurutku demokrasi butuh tensi. Perubahan-perubahan politik, transforMasi 
kebijakan itu butuh tensi. Ketika ada sesuatau yang kosong, buatlah gerakan-gerakan kolektif di bawah, 
itu poltik, menurutku. 

Dan, makin banyaknya gape di satu sisi emang menunjukkan, oh iklim politik kita tidak baik, tidak sehat. 
Tapi di sisi lain itu juga bisa: pertama menumbuhkan gebrakan empati, cara Masyarakat berempati dan 
sesuatu yang  lebih dari eksistensi, atau justru menjadikan itu sebagai lumbunng mncari eksistemnsi itu 
sendiri. Itu ada banyak perspektif dalam melihat itu tapi kupikir ketika kita hanya terjebak dalam narasi-
narasi yang... memang awalnya aku bilang kita butuh imajinasi-imajinasi. Tapi ketika itu hanya sampai 
sana, ya pada akhirnya kita hanya akan jadi objek yang terdampak kebijakan dari pada subjek yang 
terlibat. Tapi imajinasi ini perlu, saya pikir bukan imajinasi bagaiman kita akan mentukan arah Indonesia 
kemudain. Bukan imajinasi yang ditentukan terhadap kita, tapi imajinasi yang kita buat bersama. Nah 



narasi-narasi politiik alternatif yang dibawa Mas Joni dan Mbak Anggi soal bagaimana ada loh gape-gape 
soal pemuda desa, atau IRE ngangkat desa membangun, misalkan, yang seringkali nggak jadi narasi 
utama dalam pertarungan politik skala nasional, atau ada teman-teman yang membawa narasi difable 
yang bukan menjadi narasi dominan pada saat ini. Menurutku itu sebuah celah untuk bisa diamplifikasi, 
dan empati-empati sosial, peran yang belum terdefinisikan secara rigit itu bisa dipetakan. Tapi 
menurutku, dalam melakukan itu kita harus aware dengan pengetahuan poltik yang ada. Kita harus 
aware dengan hambatan dan tantangan yang di awal kita harus mendefinisikannya. Sebelum kemudian 
kita melakukan atas itu dan membangun strategi-strategi yang lebih Massif. Tapi jangan memandang itu 
sebagai bentuk pesimisme, ya. Karena memang optimisme yang terlalu besar juga terlalu naif ketika di 
kondisi politik yang dinamis, apalagi Indonesia yang seperti Mas bilang belum sampai 100 tahun 
hidupnya. Tapi aku ya sedikit menambahkan proses depolitisasi, proses deideologisasi Orde Baru Masih 
kerasa sampai sekarang. Tapi, ya kita harus jaga tensi, tensi itu penting. 

Melani 

Soal hal baik yang harus kita replikasi itu pasti bisa, Li. Jadi yang terjadi di Gua Sari soal terpilihnya Kades 
muda dengan cara dia yang sangat millenials itu, tentu bisa kita dorong di beberapa daerah. Itu tugas 
kita. Jadi soal dia juga saya nggak ngerti, ya, saya nggak bisa meMastikan apakah dia meneruskan 
program Kades sebelymnya atau nggak. Tapi kan RP JM itu mengikat dan itu harus dilakukan juga di 
pemerintahan selanjutnya dan dia melakukan itu. Itu saja. Makasih 

 

Rajif 

Baik, terimaksih, kita beri applause untuk para pembicara dan kita semua. Baik teman-teman sekain tadi 
kita sudah diskusikan soal Pemilu 2019 ini dan peran pemuda, dan tadi juga ada narasi narasi alternatif 
yang dibawa Mbak Anggi dengn isu disabilitas dan kesetaraan gendernya dan Mas bro Joni tentang 
bagaimana mendorong  kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok kaum muda. Saya kira 
itu penting untuk diangkat menjadi narasi yang lebih kuat lagi. Dan bahwa Pemilu yang kita hadapi saat 
ini tidak semata-mata selesai ketika mencoblos. Tapi butuh satu kondisi di mana wagra negara itu bisa 
aktif menyuarakan, bahkan setelah Pemilu aktif dilakukan. Dan itu di ranah demokrasi yang lebih 
bermaka dan demokrasi yang dalam pandangan kami deliberasi dan partisipatoris yang mesyaratkan 
partisipasi Masyarakat dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan juga berpihak kepada 
kelompok yang paling rentan sekalipun. Saya kira diksusi kita mesti kita cukupkan karena sudah sore, 
saya mengucapkan terimakasih kepada para narasumber kita. 

  


